
 

 

রযোমো ও তোয আধযোত্মিক উকোযভূ - আল্লোভো ইফনুর কোত্মযভ য. 

 



 

 

রযোমো ও তোয আধযোত্মিক উকোযভূ - আল্লোভো ইফনুর কোত্মযভ য. 

রযোমো ও তোয আধযোত্মিক উকোযভূ 
 

 

ভূর 

আল্লোভো ইফনুর কোত্মযভ যত্মভোহুল্লো 

অনুফোদ 

ভোওরোনো আফদুর োত্মভদ োত্মপজোহুল্লো 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

রযোমো ও তোয আধযোত্মিক উকোযভূ - আল্লোভো ইফনুর কোত্মযভ য. 

রযোমোয উদ্দেয র, আিোদ্দক এই ত্মযভোণ ত্মনন্ত্রণ কযো রমন তো ভদ্দনোফোনো ূযদ্দণ ফোাঁধো 
প্রদোন কযোয ত্মক্ষো রোব কদ্দয।  

ভোনুদ্দলয ত্মবতযকোয শু স্ববোফদ্দক আদ্দে আনো, প্রফৃত্মিয চোত্মদো ত্মিদ্দক বোযোভযতো ত্মক্ষো 
রদওো এফং নপদ্দয চোত্মদোদ্দক ফস্তুফোদী রক্ষয-উদ্দেয রথদ্দক ত্মপত্মযদ্দ এদ্দন এক ভোন ও 
ত্মফত্র রদ্দক্ষযয ত্মদদ্দক ভদ্দনোত্মনদ্দফ কযোদ্দনোও রযোজোয উদ্দেয। একোযদ্দণ উদ্দবোদ্দগয এভন 
অদ্দনক ছুযত মো োদ্দতয নোগোদ্দরই যদ্দদ্দছ তো এই ভোন উদ্দেদ্দয ত্মযতযোগ কযো । রযোজোয 
ভোধযদ্দভ ভোনুদ্দলয ভদ্দধয এই রমোগযতো ততযী কযোয রচষ্টো কযো  রমন র অনয রকোন জগদ্দতয 
অনুন্ধোন কযদ্দত ক্ষভ  - রমখোদ্দন আদ্দভোদ-প্রদ্দভোদ্দদয রকোন অন্ত রনই, রমখোদ্দন 
ত্মনোভতযোত্মজ ও আযোভ-আদ্দদ্দয উকযদ্দণয রকোন ত্মযভো রনই এফং রখোদ্দন আদ্দ 
কযোদ্দত রকোন ক্ষত্মতও রনই। একজন ভোনুল রমন এই ভস্ত রৌন্দদ্দমে ত্মিত দ্দ স্থোী 
জীফদ্দনয(আত্মখযোদ্দতয) এক চভৎকোয ূচনো কযদ্দত োদ্দয তোয জনযই রযোমোয ত্মফধোন আল্লো 
ুফোনোহু ওো তো’আরো রযদ্দখদ্দছন। 

রযোমোয ত্মফদ্দল আদ্দযকত্মি উদ্দেয র, নপদ্দয ভোদ্দঝ দুত্মনোয রক্ষোধ-ত্মোোয ত্মফদ্দল রকোন 
অফস্থোন থোকদ্দফ নো। আয এখোদ্দন োনোোযই ভুত্মভদ্দনয চূড়োন্ত রক্ষয দ্দফ নো। রযোজোয আদ্দযকত্মি 
ত্মদক - একজন তদত্মযদ্র কু্ষধোদ্দতেয কত্মরজোয উয ত্মক অফস্থো অত্মতফোত্মত , একজন 
কু্ষধোতে ত্মভত্মকদ্দনয ভদ্দনয অফস্থো ত্মকরূ দ্দ থোদ্দক তো রমন কদ্দরই ফুঝদ্দত োদ্দয।   

রযোমো ভোনফদ্দদদ্দ তোদ্দনয চরোচদ্দরয থদ্দক ংকীণে কদ্দয তুদ্দর। োনোোদ্দযয যোস্তো ত্মদদ্দ 
তোদ্দনয জোধয আো-মোওোদ্দক কত্মিন কদ্দয তুদ্দর। তদত্মক ত্মিয স্বোধীনতোদ্দক ত্মকছুিো 
ীভোফদ্ধ কদ্দয এফং োযীত্মযক উদ্দিজনোদ্দক ত্মকছুিো কত্মভদ্দ আিোদ্দক ভো’ফুদ্দদয দ্দথ ধোত্মফত 
কদ্দয।  

তোই এিো ভুিোকীদ্দদয জনয এক ত্মিোরী যত্ম আয ভুজোত্মদদ্দদয জনয ভজফুত ঢোর স্বরূ। 
এিো ৎকভেীরদ্দদয জনয োধনো ও আল্লো তো’আরোয তনকিয প্রোত্মিয জনয রভনদ্দতয ত্মফোর 
ভদোন। 
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রদখুন, কর আভদ্দরয ভদ্দধয রযোমো একভোত্র আল্লো তো’আরোয জনযই ওোয এক ত্মফদ্দল 
তফত্মষ্ট যদ্দদ্দছ। কোযণ রযোমোদোয ত্মকন্তু ত্মফদ্দল ত্মকছুই কদ্দয নো, শুধুভোত্র ত্মনজ প্রবূয জনয 
ত্মনদ্দজয প্রফৃত্মি, চোত্মদো এফং ত্মনদ্দজয খোনো-ত্মনোদ্দক রছদ্দড় রদ।  

ুতযোং এিো আল্লোয ভুোব্বদ্দত নপদ্দয ত্মপ্র ত্মজত্মনগুদ্দরোদ্দক বুত্মরদ্দ রদওোয নোভ, নপদ্দয 
চোত্মদোগুদ্দরোদ্দক আল্লোয ন্তুত্মষ্টয উয উৎগে কযোয নোভ। রমন এিো আিোয এক রপ্রভোস্পদ 
রথদ্দক ত্মফভুখ দ্দ অনয রপ্রভোস্পদদ্দক গ্রণ কযো। 

ুতযোং এই রযোমো যদ্দফয োদ্দথ ফোন্দোয ম্পকে উরত্মিয একিো থ। ফোন্দো ও আল্লোয ভোদ্দঝ 
এক রগোন যয যদ্দদ্দছ। আয তো এভন রগোন রবদ মো শুধু আল্লো তো’আরোয ছদ্দন্দয 
ফোন্দোযো খুদ্দজ োন।  

ররোদ্দকযো রফত্ম রথদ্দক রফত্ম এতুিুকু রদখদ্দত োদ্দয রম, ফোন্দো ত্মনজ খোনো-ত্মনো ও রযোমো 
বংগকোযী অনযোনয ত্মজত্মন রছদ্দড় ত্মদদ্দদ্দছ। ত্মকন্তু ভদ্দনয ওই অফস্থো মো তোদ্দক এই খোনো-ত্মনো, 
প্রফৃত্মি চোওো ও চোত্মদো রথদ্দক ত্মফযত যোখদ্দছ, ভোফুদ্দদয ন্ধোদ্দন নপদ্দয তফধ কোভনোগুদ্দরোদ্দক 
ত্মফজেন ত্মদদ্দে তো রকফর আল্লো তো’আরোই জোদ্দনন। অনয রকউ কীবোদ্দফই ফো তো জোনদ্দফ? 
রযোমোয প্রকৃত োত্মককত রফোঝোয রচষ্টো করুন! ভোনুদ্দলয জোদ্দয ও ফোদ্দতনদ্দক ত্মযফতেন কযোয 
রক্ষদ্দত্র রযোমোই মদ্দথষ্ট।  

এই োধনোয ভোধযদ্দভ শুধু রদদ্দয অৎ রমোগযতো কদ্দভ মো ত্মফলিো এভন ন। ফযং রূদ্দয 
অদ্দনক অছন্দনী ত্মদকও এই ইফোদদ্দতয ভোধযদ্দভ ত্মযেন্ন দ্দ মো। করফ ও অঙ্গ-প্রতযদ্দঙ্গয 
ুস্থতোয জনয রযোমোয প্রবোফ রদখোয ভত। নপদ্দয রম অং প্রবৃত্মি ও চোত্মদোয অত্মধনস্ত দ্দ 
থোদ্দক তো এই আভদ্দরয দ্বোযো খুফ দ্দজই ত্মনন্ত্রণ কযো মো। ইফোদদ্দতয এই জগদ্দত দৃঢ়দ্দদ 
চরোয রক্ষদ্দত্র অদ্দনক োোময োওো মো।  

অন্তদ্দয তোকওোয থ ুগভ কযোয রক্ষদ্দত্র অনযোনয ইফোদদ্দতয ভধয দ্দত রযোমোয ত্মফদ্দল গুরুে 
যদ্দদ্দছ। আল্লো ুফোনোহু ওো তো’আরো ফদ্দরন – 

 

ُقونا  ا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َّ ما يااُم كا ا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا عالاْيُكُم الصِّ أاي ُّها  َيا
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র ভুত্মভনগণ, রতোভোদ্দদয উয ত্মোভ পযম কযো দ্দদ্দছ, রমবোদ্দফ পযম কযো দ্দত্মছর 
রতোভোদ্দদয ূফেফতেীদ্দদয উয। মোদ্দত রতোভযো তোকওো অফরম্বন কয। (ূযো ফোকোযো। আোত 

- ১৮৩) 

 

নফী কোযীভ োল্লোল্লোহু আরোইত্ম ওো োল্লোভ এযোদ কদ্দযন, 

 الصوم جنة

রযোমো ঢোর স্বরূ। (ফুখোযী) 

তোছোড়ো রমৌন চোত্মদোদ্দক ত্মনন্ত্রণ কযোয জনয যোুর োল্লোল্লোহু আরোইত্ম ওো োল্লোভ রযোমোয 
যোভে ত্মদদ্দদ্দছন।  

আকর, স্ববোফ ও নপদ্দয ইরোদ্দয রক্ষদ্দত্র রযোমোয রম অোধোযণ প্রবোফ যদ্দদ্দছ তোদ্দত দৃত্মষ্ট 
ত্মদদ্দর আভযো রদখদ্দত োই রম, আল্লো তো’আরো ভোনফ জোত্মতয জনয এই ইফোদতদ্দক 
যভতস্বরূ ত্মদদ্দদ্দছন।  

ুতযোং এিো ফোন্দোয প্রত্মত আল্লো তো’আরোয ত্মফদ্দল যভত ও অনুগ্র। ত্মতত্মন ফোন্দোদ্দদযদ্দক 
ো রথদ্দক আিযক্ষোয জনয এভন ভজফুত এক ভোধযভ ত্মদদ্দদ্দছন। 

ুতযোং রযোমোয োযভভে র এই - রযোমোদোয র ফ োরোর উদ্দবোগয ত্মজত্মন মো োদ্দতয 
নোগোদ্দরই যদ্দদ্দছ এফং র ফ তফধ উকযণ নপ রমগুদ্দরোদ্দত অবযস্ত দ্দ আদ্দছ তো রথদ্দক 
দূদ্দয থোদ্দক। তোয উয এই অফস্থো ত্মকছু ভ ধদ্দয চরদ্দত থোদ্দক। এই অফস্থো তোদ্দক আল্লো 
ভুত্মখ কদ্দয মোয দ্বোযো জীফদ্দনয ত্মফদ্দল ত্মকছু ভ আত্মখযোদ্দতয োভনো গুছোদ্দনোয কোদ্দজ ফয কযো 
মো। এইবোদ্দফ ূণে একত্মি ভো কোর রথদ্দক ন্ধযো মেন্ত অত্মতফোত্মত কদ্দয।  

ভুদ্দখয কোদ্দছ থোকো এই ভস্ত ত্মপ্র ও উদ্দবোগয ফস্তুভূ রমদ্দতু ত্মযতযোগ কযো জ ত্মছর 
নো, তোই এয পযত্মমযোতও রফ ত্মফরম্ব কদ্দযই নোত্মমর দ্দদ্দছ। পযম ত্মজযদ্দতযও ত্মকছু কোর 
দ্দয রযোমো পযম কযো দ্দদ্দছ। আল্লো ুফোনোহু ওো তো’আরো প্রথদ্দভ অন্তযভূদ্দক 
তোওীদ্দদয উয ফদ্ধভূর কদ্দযদ্দছন। এযয নোভোদ্দজয ভোধযদ্দভ এই ভস্ত একেফোদী 



 

 

রযোমো ও তোয আধযোত্মিক উকোযভূ - আল্লোভো ইফনুর কোত্মযভ য. 

অন্তযগুদ্দরোদ্দক ভুত্মভদ্দনয ত্মজদ্দন্দগীয একত্মি রূ-রযখো রদত্মখদ্দ ত্মদদ্দদ্দছন। এযয োোফোদ্দ 
রকযোভ কুযআন রথদ্দক ত্মনদ্দদে গ্রণ কযোয ত্মকছু তযত্মফতও রদ্দত্মছদ্দরন। এ কর ধো 
অত্মতক্রভ কযোয য মেোক্রদ্দভ তোদ্দদয উয রযোমোয পযত্মমযোত আদ্দযো কযো দ্দত্মছর।  

 

******************* 


